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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

Information 
Byggnadsnämnden fattade beslut om positivt planbesked 2013-10-01. Planarbetet 

startade med en första etapp år 2017 där en fastighet med ett upphävt bygglov krävde 

en akut insats.  

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning och beslutsprotokoll finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: 

Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

 

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling  

Antagande  

Datum: 2019-10-30 

Aktbeteckning: 2–5529   

 

Diarienummer SBK: 0433/13  

Handläggare SBK   

Torbjörn Borglin   

Tel: 031-368 17 38   

fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  

 

Ändring av del av detaljplan för bostäder i Brevik inom stadsdelen 
Näset i Göteborg 
 

 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) 

Tillägg till planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Tillägg till planbeskrivning (denna handling) 

• Tillägg till plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar: 

• Granskningsutlåtande 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 
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Sammanfattning 

På grund av att planbestämmelsen om en våning  i gällande detaljplan, och den nya 

definition av våningsbegreppet, finns idag ett antal fastigheter där befintlig bebyg-

gelse strider mot den gällande detaljplanen. Byggnadsnämnden har därför beslutat att 

pröva om detaljplanen kan ändras så att flertalet av dessa fastigheter i blir planenliga. 

Syftet med ändring av detaljplan 

Syftet med planändringen är att bebyggelsen, genom att ersätta bestämmelsen om en 

våning till två våningar, ska bli planenlig och göra det möjligt att ge nya bygglov på 

dessa fastigheter. Planändringen innebär inte någon ökad byggrätt för huvudbyggnad 

jämfört med gällande bestämmelser då bestämmelsen om högsta byggnadshöjd inte 

ändras. 

Förutsättningar för planarbetet 

Läge, areal och markägoförhållanden 

 

 

 

Planområde. Den röda markeringen visar fastigheterna inom planområdet.  
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Planområdet är beläget i Brevik ca 4,5 km söder om Frölunda torg. 

Planområdet omfattar cirka 11 hektar friköpta fastigheter som ägs av lagfaren ägare 

som framgår av fastighetsförteckningen. 

Planförhållanden 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Översiktsplanen anger 

bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor såsom bostäder, arbetsplatser, ser-

vice, handel, mindre grönytor med mera. Blandning av bostäder och icke störande 

verksamheter är önskvärd.  

 

För området gäller detaljplan II-3773, som vann laga kraft år 1991. Planens genomfö-

randetid har gått ut. Detaljplanen anger att fastigheterna får bebyggas med till en fjär-

dedel av tomtstorleken varav 40 kvm får bebyggas med garage. Högsta byggnadshöjd 

och takvinkel är också reglerad. Vissa fastigheter får bebyggas med suterrängvåning i 

övrigt är våningsantalet begränsat till en våning. 

2017 gjordes en planändring i området för fastigheten Näset120:8 som överklagats 

under tiden för byggnationen. På grund av den nya tolkningen av vad som anses som 

våning ändrats genom domslutsbeslut tolkades nu planbestämmelserna så att den nya 

byggnaden blev planstridig. Planen 2–5407 vann laga kraft 2018-01-19 och bygglov 

för byggnaden kunde beviljas. Då genomförandetiden för denna plan inte gått ut kan 

den inte införlivas i den nu aktuella planen. 

 

 

 

Utdrag ur gällande detaljplan II-3773 från år 1991. Området för ändring av detaljplan är markerat med 

rött. Gällande detaljplaner finns på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

 

 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

 

Området består idag av en blandad villabebyggelse. Det var ursprungligen ett område 

för fritidshus. Genom åren från 1970-talet och framåt har de ursprungliga fritidshusen 

rivits och ersatts med permanenthus.  

 

Sociala förutsättningar  

De sociala förutsättningarna bedöms inte påverkas då den föreslagna ändringen av de-

taljplanen i praktiken endast medför marginella förändringar i möjligheten att be-

bygga fastigheterna. Det innebär inte större huvudbyggnader eller fler bostäder. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Den tillåtna ytan för garagebyggnad föreslås ökad från 40 till 50 kvm. I övrigt föränd-

ras inte förutsättningarna beträffande trafik, parkering, tillgänglighet och service. 

Teknik 

VA och fjärrvärme finns utbyggt i området. 

Vybild från norr som visar del av befintlig bebyggelse 2005. Foto från Stadsbyggnadskontoret.  
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Störningar 

Buller  

Enligt Miljöförvaltningens bullerkarta är de dygnsekvivalenta nivåerna mycket låga. 

Någon bullerutredning bedöms inte krävas då förutsättningarna för buller inte påver-

kas av planändringen.  

Luftkvalitet  

Enlig miljöförvaltningens beräkningsmodeller klaras miljökvalitetsnormen med god 

marginal. Den föreslagna ändringen av detaljplanen medför inte några förändringar i 

detta avseende. 

Detaljplanens innebörd och konsekvenser 

Syftet med planändringen är att det stora flertalet fastigheter ska bli planenliga. Då 

rättspraxis ändrats i vad som anses vara en våning har ett antal fastigheter i området 

nu en utformning som strider mot detaljplanen. Idag skulle dessa fastigheter inte 

kunna få bygglov för någon åtgärd utom fasadförändringar. 

 

 
 

Exempel på byggnad som tidigare bedömdes vara en våning då den rymdes inom 

byggrätten som begränsas av högsta byggnadshöjd och en 45-graders projektion. 

 

Då det idag i området finns garagebyggnader vars byggnadsarea överskrider de till-

låtna 40 kvadratmeter ändras denna bestämmelse till 50 kvadratmeter för att anpassa 

bestämmelsen till dagens förutsättningar och behov. 

Konsekvensen av denna planändring blir att flertalet av dessa fastigheter blir planen-

liga så som de ser ut idag och nya bygglov kan hanteras igen. Detta innebär dock inte 

att volymen byggrätt ökas då byggnadshöjden inte ändras. 

Bebyggelse 

Idag består bebyggelsen av enbostadshus med stor variation vad gäller utseende, stor-

lek och ålder. De ursprungliga enkla fritidshusen har successivt ersatts med moderna 

friliggande villor. Vissa av dessa högre byggnader kommer efter planändringen troli-

gen att fortfarande ses som planstridiga då de byggdes med en byggnadshöjd som 

överskrider det detaljplanen anger. 
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Sociala aspekter och åtgärder 

Den föreslagna förändringen av detaljplanen bedöms inte påverka områdets sociala 

värden eller kräva några andra åtgärder i liknade frågor. 

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 

Försörjningen med vatten och avlopp påverkas inte av planändringen. 

Avfall 

Hanteringen av avfall påverkas inte av planändringen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Inom området finns två fastigheter som kan delas enligt gällande fastighetsplaner, III-

8415 och III-8339. Förslaget innebär ingen ändrad fastighetsreglering. Inga nya fas-

tigheter tillkommer. Fastighetsplanerna upphävs inte. 
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Genomförandefrågor 

Planändringen medför inga kommunala kostnader.  

Tidplan  

Samråd 1:    fjärde kvartalet 2018 

Samråd 2:    andra kvartalet 2019 

Granskning: fjärde kvartalet 2019 

Antagande:  andra kvartalet 2020 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande. 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft 

 

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Nollalternativet 

Om planändringen inte genomförs kommer vissa fastigheter fortsatt vara planstridiga 

och nya bygglov kommer inte att kunna beviljas. Vid en försäljning av en fastighet 

kan det medföra hinder om byggnation strider mot gällande detaljplan.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Den planerade planändringen bedöms inte medföra några konsekvenser beträffande soci-

ala värden eller påverka barnens situation i området. 
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Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden med mera. 

Detaljplanen har prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förord-

ningen om hushållning med mark och vattenområden med mera. 

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 

mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 

bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig 

med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget medger inte användning av planområ-

det för de ändamål som anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förord-

ningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-

kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är av-

stämd med länsstyrelsen 2019 – 06–12. Följderna av planens genomförande ska alltid 

redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planändringens 

miljökonsekvenser. Planändringen bedöms inte innebära någon betydande miljöpå-

verkan då förändringen i förhållande till befintlig plan endast omfattar möjligheten att 

bygga ett större garage, 50m2 i stället för dagens bestämmelse om 40 m2. Då dessa 10 

m2 är den tillkommande yta som tas i anspråk för bebyggelse bedöms förändringen 

för miljön vara mycket ringa.  

Miljömål. 

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.  

 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Planändringen är i överensstämmelse med översiktsplanen för Göteborg.  

 

 

För Stadsbyggnadskontoret  

 

 

Carita Sandros 

Avdelningschef Byggavdelningen 

 

 

 

Torbjörn Borglin 

Planarkitekt

 


